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PEPTÍDEOS DE 
COlÁGENO BIOATIVOS 
ESTIMULAM FUNÇÕES 
FISIOLÓGICAS
VERISOl® - A 
VERDADEIRA BElEzA 
VEm DE DENTRO

Na Ásia, produtos de beleza à base 
de colágeno já estão bem estabelecidos 
e são excepcionalmente bem-sucedidos 
em uma variedade de alimentos funcio-
nais e nutracêuticos. Os consumidores 
asiáticos, especialmente as mulheres 
reconheceram o valor do colágeno para 
promover a beleza. Na Europa e nos 
Estados Unidos, os consumidores conhe-
cem os benefícios do colágeno e a maio-
ria das reivindicações para aplicações 
tópicas. No entanto, o colágeno ainda 
é bastante raro como ingrediente em 
suplementos dietéticos, produtos para 
saúde e nutrição e em nutracêuticos. 
Pode-se dizer, porém, que a tendência já 
estabelecida na Ásia está claramente se 
movendo na direção Oeste, sob o lema: 
“A beleza que vem de dentro”.

Administrado por via oral, Verisol® 
influencia o metabolismo do colágeno 
na pele diretamente a partir do interior. 
Dessa forma, aumenta a umidade da pele 
e previne a formação de rugas. Verisol® é 
produzido a partir de colágeno nativo e 
tem uma excelente biodisponibilidade. 
Pode ser facilmente incorporado nos mais 
variados produtos, a partir de aplicações 
farmacêuticas similares, tais como cápsu-
las, comprimidos revestidos, comprimidos 
padrão, e aos produtos de indulgência, 
como chocolate ou café instantâneo. Uma  
pesquisa qualitativa de mercado, realizada 
pelo Institute für Zielgruppenkommuni-
kation - ZFI, na Alemanha, apresentou 
um elevado potencial para o conceito “A 
beleza que vem de dentro” na Europa e 
nos Estados Unidos.
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lar, reduz a dor e, portanto, produz uma maior 
qualidade de vida.

Fortigel® Plus é uma extensão da recente 
linha da marca de sucesso com Cynosbati (ex-
trato de rosa mosqueta), proporcionando efeito 
adicional antiinflamatórios. Assim, Fortigel® 
Plus completa a família Fortigel®, uma vez que 
atende a um importante grupo-alvo e, portanto, 
abre novas oportunidades de mercado.

A GElITA

A Gelita é uma empresa líder na fabricação 
e comercialização de proteínas de colágeno. 

bem como para aplicações técnicas.
Dentro da gama de proteínas de coláge-

no, a Gelita fornece peptídeos de colágeno e 
gelatinas. Esta escala global de produtos, em 
combinação com a sua vasta experiência no 
desenvolvimento de soluções para diferentes 
aplicações, faz da Gelita a primeira escolha 
para seus clientes. No atual cenário de maior 
demanda dos consumidores, os fabricantes de 
produtos alimentícios necessitam de produtos 
naturais, saudáveis, e ingredientes antialérgi-
cos para o seu crescimento. As proteínas de 
colágeno da Gelita são a combinação perfeita 
para isso, bem como cumprem todos estes 

FORTIGEl® - COmPROVADO 
CIENTIFICAmENTE   
PARA ESTImulAR A 
REGENERAçãO DA 
CARTIlAGEm ARTICulAR

Em todo o mundo, mais de 25% da 
população sofre de problemas nas arti-
culações, o que representa uma perda 
considerável em termos de qualidade 
de vida. A principal razão para esses 
problemas é o desgaste da cartilagem 
articular provocada pelo aumento da 
longevidade, como excesso de peso por 
falta de atividade ou o estresse mecânico 

por exercícios intensivos.
Devido à falta de reais possibilidades 

terapêuticas, especialmente para a os-
teoartrite na maioria dos casos, somente 
os sintomas são tratados e não as causas.

Fortigel® aborda esse problema de 
uma forma completamente diferente.

A administração oral de Fortigel® 
estimula as células da cartilagem, au-
mentando a produção de colágeno e 
proteoglicanos, os dois principais com-
ponentes que compõem aproximada-
mente 90% da massa seca da cartilagem.

Ao tratar as causas e não apenas os 
sintomas da doença, Fortigel® melhora 
consideravelmente a mobilidade articu-

Coordenada a partir da sede em Eberbach, 
na Alemanha, oferece aos clientes em todo o 
mundo produtos de alto padrão, perícia técnica 
abrangente e sofisticadas soluções. Mais de 20 
escritórios e uma rede global de especialistas 
asseguram o know-how disponível aos clientes. 
Mais de 135 anos de experiência na área de 
proteínas de colágeno são à base do desem- 
penho da Gelita. Um requisito importante para 
a inovação é a força motriz da empresa, que 
está sempre à procura de novas soluções para 
a saúde, alimentos, farmacêutica e nutrição, 

requisitos, além de serem gêneros alimentícios 
e possuírem um conjunto de propriedades 
únicas, técnicas e fisiológicas.

Além do tradicional uso de proteínas 
de colágeno natural como estabilizantes 
e emulsionantes para inúmeros produtos, 
que permitem aos fabricantes fornecer os 
seus produtos com propriedades que estão 
se tornando cada vez mais importantes, a 
Gelita intensificou suas pesquisas no desen-
volvimento de soluções de mobilidade física, 
controle de peso e beleza interna.
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